Zapraszamy na Spotkania Warmińskie w
Gietrzwałdzie
Organizatorzy przygotowali cykl imprez skierowanych do Warmiaków, którzy mieszkają poza
granicami Polski, tych, którzy żyją tu na co dzień, no i oczywiście do turystów spędzających
wakacje na Warmii. Gwoździe programu VI tegorocznych Spotkań Warmińskich to 21. mecz
piłkarski Polska-Niemcy w Naterkach oraz Festyn Warmiński w Gietrzwałdzie.

Mieszkańcy gminy Gietrzwałd czekają na wszystkich tych, którzy czują, że Warmia to ich mała ojczyzna, i
tych, którzy chcą poznać tę niezwykłą krainę. Jak zwykle spodziewanych jest przyjazd wielu Warmiaków z
Niemiec, którzy żyli tutaj kilkadziesiąt lat temu.
- Taka impreza jest nam potrzebna, bo choć w Niemczech mamy domy i przyjaciół, to ciągle za Warmią
tęsknimy i chcemy, by ona o nas nie zapominała &#8211; mówili w ubiegłych latach goście z Niemiec
Wielu mieszkających w Niemczech Warmiaków przyjechało do Gietrzwałdu po to, żeby spotkać się z
dawnymi sąsiadami, kolegami ze szkoły, żeby zobaczyć, jak obrodziły pola, które kiedyś uprawiali, co
zakwitło w ich dawnych ogrodach, jak wyglądają ulice, po których kiedyś co dnia chodzili&#8230; Przy
okazji wspólnych rozmów i wspominania główny organizator, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w
Gietrzwałdzie przygotował bogaty program Spotkań.
- Gwoździe programu VI tegorocznych Spotkań Warmińskich to 21. mecz piłkarski Polska-Niemcy w
Naterkach oraz Festyn Warmiński w Gietrzwałdzie &#8211; mówi Paweł Jarząbek, dyrektor GOK w
Gietrzwałdzie. &#8211; Serdecznie zapraszamy wszystkich, dla których Warmia jest istotna w życiu.
Realizacja Spotkań Warmińskich jest możliwa dzięki projektowi unijnemu „Integracja różnych narodowości
na terenie Warmii" dofinansowanemu z RPO Warmia i Mazury 2013.
Program:
Sobota 30 lipca, godz. 14 &#8211; boisko leśne w Naterkach
mecz piłkarski Polska-Niemcy, koncert zespołu Stare Drobne Małże oraz Kapeli Wspaniałego Teatru Bez
Nazwy, zabawa taneczna z zespołem Aplauz
Niedziela 31 lipca godz. 11, kościół w SZĄBRUKU: koncert Pro Musica Antiqua
Piątek 5 sierpnia, godz. 17 &#8211; Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie

wernisaż wystawy fotograficznej „Gietrzwałd z lotu ptaka", koncert standardów jazzowych, prezentacja
publikacji na temat jubileuszu 105 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
Sobota 6 sierpnia godz. 15, Stadion Leśny w Gietrzwałdzie
Festyn Warmiński &#8211; pokazy strażackie, Zespół Pieśni i Tańca Warmia, kabaret Kaczki z Nowej
Paczki, zabawa taneczna z zespołem Aplauz; atrakcje dla dzieci, stoiska z nie tylko regionalnymi
specjałami.
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